Négycsillagos gyógykezelés
TB támogatással a Hotel Aquarell****-ben

Kevesen tudják Cegléd és környékének lakosai közül, hogy a Hotel Aquarell**** gyógyszállóként is működik, ami egyedülálló lehetőség a gyógyulni
vágyó helyi lakosság számára. A komplexum 950 m²-es gyógyászati részlegén
ugyanis gyógykezelések és gyógykúrák akár TB támogatottan is igénybe vehetők, nem szállóvendégek számára is. A szálloda magas színvonalú gyó-gyászati szolgáltatásait így kellemes és hangulatos környezetben, felkészült és
vendégszerető szakszemélyzet segítségével, akár helyszínen történő reumatológus szakorvosi rendeléssel, várakozás nélkül és nem utolsósorban kedvező, TB támogatott árakon élvezhetik a helyi lakosok.

m

ilyen szolgáltatások vehetők igénybe TB támogatottan és anélkül?
Csak a szálloda reumatológusa vagy az SZTKban rendelő orvos is
beutalhatja-e a beteget? – kérdeztem a részletekről Tóth Balázst, a szálloda igazgatóját.
- Az SZTK-ban is kiírhatóak a kezelések, de
a betegnek jeleznie kell az orvos felé, hogy
a Hotel Aquarell****-ben szeretné igénybe
venni a TB támogatott szolgáltatást. A közgyógyellátás ingyenes a szállodában.
Gyógyászati részlegünkön reumatológus
szakorvos rendel, aki beutaló nélkül is várja

a gyógyulni vágyó vendégeket. E szolgáltatások minden vendég számára támogatás
nélkül is elérhetőek. A támogatott kezelések
15 alkalmasak, melyeket szakorvosunk a
vendég betegségének megfelelően kombinál. A szálloda egyedülálló felszereltségű
gyógyászati központjában az alábbi TB támogatott gyógykezelések vehetők igénybe a
mozgásszervi betegségekben szenvedők,
vagy azt megelőzni vágyók számára:
· Gyógyvizes gyógymedence
450 Ft
· Szénsavfürdő
400 Ft
· Orvosi gyógymasszázs
700 Ft
· Víz alatti vízsugármasszázs
400 Ft
· Víz alatti csoportos gyógytorna
400 Ft

A ceglédi gyógyvíz elsősorban ízületi, gerinc,
porckorong, tehát mozgásszervi, valamint
idegrendszeri, emésztőszervi és nőgyógyászati
panaszok kezelésére, különféle műtétek (mozgásszervi, traumatológiai, stb.) utókezelésére
javasolt. A fürdőkúra az immunrendszer védekezőképességét is aktivizálja. A gyógyvíz hatása kiegészítve fizioterápiás kezelésekkel,
gyógytornával, úszással és masszázzsal teljes
körű rehabilitációs programként szolgálhat.
Aki igényes környezetben szeretne gyógyulni, válassza a Hotel Aquarell****-t az egy
naptári évben kétszer igénybe vehető 15 alkalmas kezelés helyszínéül, ugyanis a gyógykezelések mellett európai színvonalú
wellness és spa szolgáltatásokat is nyújtanak.
Közkedvelt szolgáltatások többek között a
Caracalla és Luxury hidromasszázs, a SPADermalife infrakapszula és a Vichy zuhany.
Igénybe vehetőek ezen kívül különböző
klasszikus és alternatív masszázsok is a mézestől a relax és manager masszázson át a só
testpeelingig. A wellness és spa kezelések a
gyógyászati kezelésekhez hasonlóan szintén
kombinálhatók a hatásosság fokozására, például egy testpeeling kezelés után ajánlanak
infrakapszulás méregtelenítő programot is.
A gazdag kínálatról, a kedvezményes ajánlatokról és a kezelések igénybevételének
részleteiről érdemes tájékozódni a szálloda
honlapján: www.aquarellhotel.hu.
A Hotel Aquarell**** a hét minden napján
várja gyógyulni vágyó vendégeit gyógyászati és wellness részlegén.
Bejelentkezni a szálloda wellness recepcióján minden nap 8-18 óráig személyesen vagy
telefonon, a 06 53 510 905 számon lehet.

